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Tancredo Neves —
O regime parlamentar
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MARIA EFIGÊNIA LAGE DE RESENDE
Professora titular da UFMG

Meu objetivo, neste texto, é resgatar o papel da Universidade Federal
de Minas Gerais como fórum político da cidade de Belo Horizonte, no
entorno do período de instauração do regime autoritário-militar. Já muito
antes desse período, as aulas de abertura e encerramento anual dos cur-
so da Universidade, particularmente as primeiras, proferidas, quase sem-
pre, por seus professores ou ex-alunos, eram acontecimentos marcantes
na vida cultural da cidade. Para elas, eram convidadas todas as autorida-
des civis, eclesiásticas e militares que, em geral, compareciam. Na déca-
da de 60, encontrava-se já extinta a prática das aulas anuais de encerra-
mento do ano letivo; mantinha-se, porém a tradição das aulas inaugurais.
Essa década inicia-se sobre um clima de agravamento da crise política
que perpassou os anos 50, e tem, entre seus marcos históricos, além do
suicídio do Presidente Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros e o
golpe branco que instituiu o parlamentarismo no País, à guisa de contor-
nar as oposições de militares e empresários à posse do Vice-Presidente
João Goulart. Na UFMG, as aulas inaugurais de 1962, 1964 e 1966 cons-
tituem, exemplarmente, acontecimentos políticos marcantes na vida da
cidade, refletindo e traduzindo o clima político nacional. Por outro lado,
considere-se, também, que o período a que me refiro marca uma profun-
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da inflexão das relações entre Estado e Universidade no Brasil, que se
tornariam críticas no período de 1964 a 1984.

A aula de 1962 proferida por Tancredo Neves, ex-aluno da Faculda-
de de Direito, na época Primeiro-Ministro, resultou em documento funda-
mental para a compreensão da crise progressiva que se abatia sobre o
parlamentarismo e os destinos do País. A de 1964, proferida por Darcy
Ribeiro, ex-aluno da Faculdade de Filosofia, Ministro da Educação do
Governo Goulart, teve como tema a reforma universitária. No clima difícil
do mês de março de 1964, a questão da universidade brasileira, já há
muito incluída entre as reformas de base, e o ensaio de uma vaia, pela
Assembléia Universitária, ao representante da ID/4, General Carlos Luís
Guedes gerou um clima tenso. A aula de 1966, proferida por Milton Soa-
res Campos, homenagem da Universidade ao professor que se despe-
dia em razão de aposentadoria, teve como tema a tolerância. Prenunci-
ava, às vésperas de 68 — marco da radicalização do regime autoritário-
militar —, as dificuldades que se avizinhavam. Falando à Universidade
afirma:

“Caíram os muros medievais dos jardins fechados, e a Universida-
de abriu-se, tornou-se praça e fórum; praça porque dá acesso a
todos, sem distinguir privilégios; fórum, porque quer ser um areja-
do centro onde se debatem idéias.
Mas, para que ela seja isto sem se transformar numa esquina pro-
míscua e irresponsável, reclama-se um estilo próprio que a distin-
ga dos sítios comuns e dos logradouros frívolos. Ela só florescerá
em clima de liberdade e disciplina do espírito se estiver sob o do-
mínio da tolerância... Não é ela, por excelência, a sede do saber?
Não lhe cabe promover a pesquisa da verdade em todos os seto-
res do conhecimento? Ora, o sábio sabe que não sabe e quem
pesquisa não leva consigo a certeza dogmática, mas a dúvida
metódica. Esses conceitos sabidos, que vêm de Sócrates, mos-
tram que a procura da verdade exige muitos caminhos e todos são
esforços que se completam na convergência das descobertas. [...]
A tolerância permite todos os debates sem precisar transformá-los
em riscos de vida ou de liberdade, como em geral acontece nas
controvérsias em que predomina o espírito oposto.”

Para completar essa reflexão, é meu propósito republicar, na íntegra, o
texto da aula inaugural dos cursos da Universidade Federal de Minas Ge-
rais, proferida por Tancredo Neves, em 1º de março de 1962, rememorando
traços de sua biografia política, (re)situando, na sua fala, um momento con-
juntural, o de avaliação de seis meses de regime parlamentar no Brasil,
recuperando e conferindo significado de fórum político a esse evento.
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Tancredo Neves graduou-se pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de Minas Gerais - UMG em 1932. Integrou, assim, a primeira gera-
ção de bacharéis formada por essa Universidade recém-criada, no ano
de 1927. Dentro do projeto dos pais fundadores, simbolizados na figura
de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Presidente do Estado, a UMG,
reunindo as escolas livres de Direito (1892), Odontologia (1907), Farmá-
cia (1911), Engenharia (1911) e, ainda, Medicina (1911), dava forma a
um projeto político e intelectual que refletia o espírito da década de 20 —
da eclosão do modernismo, cujo marco é a Semana de Arte Moderna,
em 22; da fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB), aconteci-
mento que provoca uma inflexão na formação da classe operária do
Brasil e do Levante dos 18 do Forte de Copacabana, início do Movimen-
to Tenentista, ambos, também no ano de 22; e da Coluna Prestes (1924),
que percorreu o Brasil, numa forte contestação das bases oligárquicas
do sistema político. Nessa década da história republicana, a dimensão
da crise que se instaura no país revela-se na simultaneidade da busca
das raízes nacionais e de olhos voltados para o futuro. Nessa fase crucial,
cuja visibilidade maior é dada pelo movimento revolucionário de 30, Tan-
credo Neves emerge para a cena política.

Na tradição da formação dos políticos mineiros — a da ‘‘sargentea-
ção”1  —, Tancredo Neves inicia-se na vida política em São João Del-Rei.
Filiado ao Partido Progressista, organizado em Minas Gerais, pelo então
interventor, Benedito Valadares, para fazer frente ao Partido Republicano
Mineiro, que se encontrava na oposição à política de Vargas, elege-se
vereador em 1934. No plano estadual, surge como membro importante
das elites políticas de Minas, ao discursar como Presidente da Câmara de
Vereadores de São João Del-Rei e, nessa qualidade, como representante
das demais câmaras municipais do Estado, em um grande ato político,
em outubro de 1936, que congrega os mais altos representantes da elite
política mineira, em torno do já eleito Governador Benedito Valadares e do
Presidente Getúlio Vargas.2  Na importância desse acontecimento, a figu-
ra de Tancredo Neves ganha o espaço público estadual e nacional, tor-
nando-se, progressivamente, um dos mais legítimos representantes da
“voz de Minas”, título do livro de Alceu Amoroso Lima. Nesse livro, de
1945, o autor busca enfatizar a “universalidade dos valores” contidos “na
regionalidade mineira”. Essa obra é a que melhor sistematiza o que se
pode denominar de mito político da mineiridade — Minas como centro
geográfico do Brasil é, por isso mesmo, o seu equilíbrio.3

1 RESENDE, Maria Efigênia Lage de. Formação da estrutura de dominação em Minas Gerais: o novo PRM
(1889-1906). Belo Horizonte: Proed/UFMG, 1982.

2 RESENDE, Maria Efigênia Lage de. Às vésperas de 37-O novo/ velho discurso da ordem conservadora, Revis-
ta Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, 1991.

3 LIMA, Alceu Amoroso. A voz de Minas. São Paulo: Abril-Cultural/Fiat , 1983. p.121.
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No perfil do político Tancredo Neves, a preocupação com o fortaleci-
mento do princípio da autoridade, a necessidade de evitar a desordem e
o empenho em defesa da democracia — pontos essenciais no seu dis-
curso de 19364  — aliam-se à defesa da estabilidade política, à recusa à
violência, à compreensão da importância da negociação como base para
solucionar conflitos, à democracia possível, conforme conhecido ensaio
de interpretação de Vera Alice Cardoso Silva e Lucília de Almeida Neves
Delgado.5  A capacidade de Tancredo Neves em perceber com rapidez
as transformações da sociedade brasileira, de predominantemente agrá-
ria e rural a hegemonicamente urbana e industrial e os efeitos dessa
mudança na cena política, tornou-o capaz de atuar como negociador de
interesses entre o Brasil das antigas oligarquias agrárias estaduais e o
Brasil contemporâneo e industrial. 6  Na correspondência entre a forma
de pensar e de atuar politicamente de Tancredo Neves impõe-se o traço
do político conciliador, traço recorrente da política imperial brasileira,
que nele se revela na idéia de buscar as reformas políticas, econômicas
e sociais necessárias ao País num quadro de estabilidade política. O
papel de destaque adquirido por Tancredo Neves na política brasileira,
após a queda do governo ditatorial de Vargas, em 1945, que culminou
com sua eleição para Presidente da República, fez dele, é fora de dúvi-
da, um dos mais importantes nomes da política brasileira do século XX.

Quando, em setembro de 1961, o Vice-Presidente João Goulart as-
sume a presidência de uma República, transformada de presidencialis-
ta em parlamentarista, Tancredo Neves, escolhido Primeiro-Ministro, é
figura chave em um contexto político de solução negociada. Solução
que visava evitar uma intervenção militar, procedimento de tradição na
política republicana, em nome do combate à anarquia e da restauração
da ordem no País. Essa fase da história da República, pelo caráter tran-
sitório que lhe foi conferido na antecâmara do Golpe de 64, é pouco
analisada. Destaque-se, porém, que, em caráter pioneiro, a temática foi,
recentemente, objeto de dissertação de Mestrado defendida no Depar-
tamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.7

É nessa conjuntura da política nacional que Tancredo Neves recebe
o convite da UFMG para proferir a aula magna de abertura dos seus
cursos no ano de 1962. Do acontecimento, originou-se um importante
documento da história política republicana, na sua fase parlamentarista8

4 Minas e o seu pensamento político; discursos pronunciados na manifestação do povo de Minas a S. Excia., o Sr.
Governador Benedito Valladares, por motivo do congraçamento político mineiro. Bello Horizonte: 1936, p. 73-75.

5 SILVA, V. A. C., DELGADO, L. A. N. A trajetória de um liberal. Rio de Janeiro; Petrópolis: Vozes, 1985. p. 23-62:
Tancredo Neves e a política brasileira. .

6 Ibidem.
7 GUSTIN, Fádua Maria de Sousa. Parlamentarismo — superação de dissensos: a experiência do governo João

Goulart. Belo Horizonte: Fafich/UFMG, 1996.
8 O texto, que ora se republica, foi originalmente publicado na série Estudos Políticos e Sociais, no 21, edição da

Revista Brasileira de Estudos Políticos.
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– O regime parlamentar e a realidade brasileira. Documento ainda, prati-
camente inexplorado, O regime parlamentar e realidade brasileira abor-
da, em essência, uma questão crucial: a tensão entre solução democrá-
tica ou autoritária no encaminhamento do processo de desenvolvimento
do país. Ele integra uma importante série documental, que registra a
agudização da crise político-institucional que desemboca no Golpe de
64, da qual fazem parte também, entre outros, o discurso proferido por
Tancredo Neves quando de sua posse como Primeiro-Ministro, na Ses-
são Inaugural do Regime Parlamentar, em 28 de setembro de 1961, e o
pronunciamento do Ministro San Tiago Dantas, de 22 de junho de 1962,
por ocasião da comunicação pelo Presidente da República, às direções
dos partidos políticos, de sua intenção em indicá-lo para substituir o ex-
Primeiro-Ministro Tancredo Neves, que renunciara ao cargo para con-
correr as eleições a deputado federal, de 03 de outubro de 1962.

No documento em questão, buscando fazer um balanço dos seis
meses de regime parlamentar, o Primeiro-Ministro Tancredo Neves traça,
com muita perspicácia, um quadro da realidade do País, tecendo consi-
derações sobre o vertiginoso crescimento demográfico da sua popula-
ção e a necessidade de dobrar a taxa de crescimento do produto nacio-
nal. Refletindo o nacional-desenvolvimentismo, que fornece a marca dos
anos 50, enfatiza o desenvolvimento econômico como pressuposto fun-
damental do progresso social e da inserção do Brasil como povo, como
nação e como poder internacional. Discutindo o papel do Estado en-
quanto um empresário necessário até que se formassem capitais priva-
dos capazes de financiar seus próprios investimentos, combate os que
defendem um processo democrático de desenvolvimento, mas conde-
nam o regime parlamentar com argumentos de sua insuficiência quanto
à capacidade de concentração de poder político. Considerando o regi-
me parlamentar uma solução de emergência para a crise política instau-
rada pela renúncia do Presidente Jânio Quadros, Tancredo Neves busca
legitimar esse regime, caracterizando-o como expressão da falência do
regime presidencialista. Num prenúncio de 64, faz ainda um apelo para
que a conjuntura não sirva de pretexto a manipulações e articulações
golpistas que, na sua fala, ganham “ cores de traição à pátria”. Luta ele,
assim, contra a corrente dos que afirmavam ser o desenvolvimento eco-
nômico incompatível com a liberdade política, princípio que se escoava
na idéia da inevitabilidade do domínio autoritário, pelos que acreditavam
que o capitalismo na América Latina, por ser tardio, implicava enorme
coerção sobre as classes subalternas, para permitir, por meio da superex-
ploração do trabalho, maior ampliação da taxa de acumulação do capi-
tal.
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O REGIME PARLAMENTAR E A REALIDADE BRASILEIRA

O fato mais relevante da vida brasileira no último ano foi, sem dúvi-
da, o episódio que conduziu à instalação de um novo regime político.
Nascido embora como solução de emergência para a crise política de-
corrente da demissão do Poder Executivo, ele se apresenta hoje como
forma permanente de organização política nacional. O julgamento da
adequação do regime parlamentar à realidade brasileira e as conjeturas
sobre o seu destino constituem, por certo, os principais temas das preo-
cupações políticas atuais.

Com apenas seis meses de experiência, não é fácil julgá-lo objetiva-
mente, fugindo às simplificações e generalizações infundadas que mui-
tas vezes caracterizam pronunciamentos inspirados por posições ideo-
lógicas, ou por tendências, conveniências ou objetivos pessoais.

Não desejo incorrer nesses erros, aventurando-me a adiantar sen-
tenças definitivas sobre período tão curto de experiência parlamentar.
Mas acredito que possamos, com utilidade, examinar as vantagens, os
inconvenientes e as potencialidades — a adequação, enfim — do regi-
me parlamentar à realidade brasileira atual.

Digo à realidade brasileira atual porque não é possível dissociar a
apreciação de um regime político das características e condições da
sociedade que pretende conformar, para considerá-lo apenas em tese,
ou ajustado a grupos sociais ideais. Todas as formas de organização
política poderão encontrar justificativa em alguma nação e em algum
momento da sua história. O complexo da realidade social, política e eco-
nômica de cada povo e a variedade dos valores que a permeiam tornam
esta apreciação bastante difícil, e é normal que não consigamos obter
unanimidade nas conclusões. Somente a perspectiva da história se presta
a conceituações mais precisas, uma vez superadas as limitações e as
predisposições do observador imerso nos acontecimentos.

A explosão demográfica

Qual é esta realidade nacional, a que o governo parlamentar deve
servir?

Pode-se afirmar que o dado mais importante da realidade brasileira
atual, aquele que condicionará todos os aspectos econômicos, sociais e
políticos da nossa evolução no próximo decênio, é a explosão demográ-
fica. Em 1940, a população brasileira era estimada em cerca de 41 mi-
lhões de habitantes, crescendo à taxa anual de 2%. Vinte anos depois,
os resultados preliminares do censo de 1960 indicam população de quase
71 milhões com taxa média anual de crescimento, no último decênio, de
mais de 3%. Esta elevação da taxa de crescimento deve ser atribuída à
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redução da mortalidade decorrente dos progressos na higiene e saúde
públicas, da descoberta de antibióticos e da melhoria da dieta alimentar
que acompanha o aumento de renda. Em vinte anos, a população brasi-
leira aumentou de quase 30 milhões de habitantes, ou seja, de cerca de
80%. As perspectivas futuras são de que nos próximos 20 anos ela au-
mentará, não de 30, mas de 70 milhões. O Brasil deverá possuir, por
volta de 1980, cerca de 140 milhões de habitantes — quase o dobro da
população de 1960.

É certo que tal população não constitui problema, se cotejada com a
extensão do território nacional. Mas quando se compara o ritmo de au-
mento da população com o de incremento do produto nacional; quando
se verifica a taxa de crescimento do produto que será necessário man-
ter, não só para assegurar o nível atual de renda per capita, como tam-
bém, para, em período razoável, mais do que dobrá-lo, a fim de que
entremos no rol dos países desenvolvidos; quando quantificamos o vo-
lume de investimento que deveremos realizar neste período, a fim de
assegurar emprego produtivo aos milhões de brasileiros que se incorpo-
rarão à nossa população ativa; quando pensamos no que precisaremos
inverter para proporcionar escola, habitação, transporte, energia, servi-
ços públicos e todos os demais bens e serviços que são essenciais ao
conceito moderno de bem-estar social, percebemos claramente a ex-
tensão da tarefa desta nossa geração e a significação do desenvolvi-
mento econômico como o grande projeto da presente etapa da nossa
história.

Os objetivos nacionais

Não quero com isto afirmar que os objetivos nacionais devam ficar
restritos aos aspectos econômicos e materiais da vida, ou que o mero
aumento da renda per capita seja suficiente para garantir o bem estar
social a que aspiramos. Não. É preciso mais do que isso. É indispensá-
vel que esta renda seja distribuída com justiça e que o progresso econô-
mico seja acompanhado pelo aprimoramento cultural, pelo acesso de
todos aos níveis de educação que permitam a maximização das suas
potencialidades individuais, pela maior mobilidade social, pelo aperfei-
çoamento das instituições. Mas é irrecusável que o desenvolvimento
econômico condiciona todo o progresso social, ao menos enquanto não
atinge aquele nível capaz de assegurar a toda a população o mínimo de
bens e serviços que, no estágio atual da civilização ocidental, se pode
considerar como essencial à dignidade da pessoa humana. Por outro
lado, as repercussões do próprio processo de desenvolvimento econô-
mico e o progresso paralelo, que determina ou pressupõe, das condi-
ções culturais, higiênicas e institucionais dos povos, fazem com que o
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nível da renda per capita expresse, como nenhum outro índice, o grau
de bem estar social de uma nação. Ao darmos ênfase ao desenvolvi-
mento econômico formulamos portanto, de um modo simplificado, e na
sua expressão mais fácil de mensurar, o objetivo de progresso material e
cultural que procuramos atingir.

Mas este nível de renda per capita não traduz apenas a medida de
bem-estar de cada indivíduo dentro do corpo social. Ele serve também
para medir a etapa de evolução do país. O estágio tecnológico da hu-
manidade em cada época permite determinar, ao menos como ordem
de grandeza, o nível mínimo de renda per capita que possibilita a forma-
ção interna de capital em volume suficiente para garantir um processo
autônomo de desenvolvimento, e completar, pela emancipação econô-
mica, a independência política de um povo. Emancipação econômica
que não tem qualquer conteúdo de xenofobia, nem o sentido do isola-
mento ou da autarcisação, pois a tendência da humanidade, que não
devemos evitar, — e antes procurar — é para a crescente interdepen-
dência econômica dos países e o aproveitamento ótimo das vantagens
relativas de cada um. Mas no sentido de fazer com que cada povo co-
mande efetivamente o seu destino; de conseguir superar a condição da
economia reflexa, quando os horizontes e os resultados dos esforços de
um povo decorrem tanto da sua vontade quanto da conjuntura econômi-
ca e dos interesses de outras sociedades; de fazer, enfim, com que cada
povo constitua um grupo livre e responsável no concerto das nações,
para que possa dar em toda a medida, a sua contribuição para o pro-
gresso cultural e material da humanidade.

Daí ser o desenvolvimento econômico, necessariamente, o principal
objetivo dos países que ainda não atingiram aquele nível mínimo de ren-
da que constitui precondição para que se possa lançar em qualquer
outro projeto, como povo, como nação e como poder internacional.

Objetivo próximo:
aumento da renda “per capita”

No estágio atual da tecnologia moderna, pode-se estimar entre 500
e 600 dólares o nível da renda per capita capaz de satisfazer simultane-
amente àquelas duas condições de consumo mínimo compatível com a
dignidade humana e de formação interna de volume de capital que ga-
ranta continuidade e autonomia no progresso.

A renda per capita do Brasil supera de pouco a casa dos 250 dóla-
res. Aí temos a medida da distância que nos separa do nosso primeiro
objetivo como nação. E por isso mesmo que esta renda se mede por
habitante, ganha importância o fator demográfico. O produto interno bruto
brasileiro vem crescendo, nos últimos 15 anos, à taxa média anual, cu-
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mulativa, de 5,5%. Se a compararmos com a de outros países desenvol-
vidos, poderá parecer a muitos que ela é razoável. Mas, nos países com
os quais nos comparamos o crescimento da população é bem menor, e
o aumento anual da nossa renda per capita, à taxa atual de expansão
demográfica, se situa em torno de 2%. A este rítmo de crescimento o
Brasil só atingirá a renda de 600 dólares per capita dentro de quase
meio século. Por esta época, entretanto, tal nível será por certo insufici-
ente para garantir os objetivos sociais, econômicos e políticos que pro-
curamos atingir. Os países hoje mais adiantados não estão estagnados.
Ao contrário: crescem a taxas mais rápidas, que ainda podem acelerar.
O ritmo de nosso crescimento precisa, portanto, ser sempre relacionado
com os dos países desenvolvidos, pois, se não crescermos mais rapida-
mente do que eles, jamais poderemos recuperar o atraso do passado,
ou reduzir a distância que deles nos separa, em termos de bem estar
social.

Quando verificamos que a renda per capita vem crescendo na França
de 8,2% ao ano, de 8,7% no Japão, de 8,3% na Alemanha Ocidental, de
4,1% na Austrália, ou de 4,3% nos Estados Unidos, é que tomamos cons-
ciência da insuficiência de nossa taxa de desenvolvimento nos últimos
quinze anos, e da distância que ainda nos separa dos nossos objetivos.

Mas não são apenas as comparações internacionais que permitem
esta conclusão. Vários sintomas demonstram que, mesmo medida pelos
parâmetros das nossas necessidades internas, temos crescido pouco, e
o mais importante deles é a acumulação de favelados nas cidades da
região centro-sul e nos mocambos do nordeste, traduzindo um processo
de aumento gradativo de subemprego ou de desemprego disfarçado,
que evidencia a incapacidade da nossa economia para dar ocupação
produtiva aos novos contigentes demográficos.

A que devemos aspirar?

A que podemos e devemos aspirar? O Brasil não pode, evidente-
mente, esperar mais meio século para atingir a renda per capita de 600
dólares. E quando digo não pode, não quero apenas traduzir a desejabi-
lidade do objetivo ou meta que o país deva buscar, mas um imperativo
da sobrevivência das franquias políticas e dos valores sociais que nos
são mais caros. A relatividade do conceito de bem-estar social, tanto
quanto a sua dependência dos valores e comportamentos sociais — e
até das idéias religiosas de cada povo — faz com que variem, em cada
país e em cada época, as condições de satisfação ou de conformismo
da população, e com elas a possibilidade e a estabilidade da paz e da
ordem social. O aperfeiçoamento moderno dos meios de comunicação
e difusão veio influir decisivamente no grau de satisfação social e na
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dimensão das aspirações individuais, através do exemplo das conquis-
tas alcançadas pelos povos mais desenvolvidos. O despertar de novas
necessidades, que pode ser instrumento precioso para dinamizar povos
estagnados ou adormecidos, traz consigo o risco de avivar insatisfa-
ções, cristalizar frustrações e criar tensões sociais perigosas, que só
podem ser superadas ou aliviadas pela consciência da percepção dos
benefícios de um rápido crescimento da renda, que a curto prazo amor-
teça essas tensões e a longo prazo alimente a esperança de dias melho-
res.

Ritmo de crescimento:
instrumento de paz social

Da nossa capacidade para acelerar, no futuro próximo, a taxa de
desenvolvimento econômico dependerá, em grande parte, a paz social
do país. Fixado o crescimento demográfico como variável independen-
te, a diferença entre aumentar o produto nacional de 3,5% ou de 9% ao
ano representa a distância entre estagnar ou abrir para o Brasil as pers-
pectivas de atingir, dentro de uma geração, a sua meta de país desen-
volvido. Quando se imagina o que representa aumentar, anual e cumula-
tivamente, de 5 ou 7% a renda média de cada brasileiro, é que se tem a
noção do que pode representar o ritmo de crescimento como instrumen-
to capaz de assegurar a paz social em nosso país. Para isso, seria pre-
ciso fazer crescer anualmente o produto nacional de 8 a 10%, ao invés
dos 5,5% verificados nos últimos 15 anos. O incremento do produto a
pouco mais de 8% ao ano, ainda que mantido o crescimento demográfi-
co atual, permitir-nos-á atingir o nível de 600 dólares per capita por volta
de 1980. Dentro de 10 anos, este nível já se situaria na ordem de 375
dólares, tornando mais fácil a acumulação do capital necessário para
manter o ritmo de crescimento no restante do período. O maior esforço
seria exigido no presente decênio, quando deveríamos aumentar a nos-
sa taxa de poupança com um nível de renda ainda muito baixo. Mas
certamente seriam amplamente compensados os sacrifícios a que fôs-
semos obrigados nesta primeira etapa. E o que são, afinal, 10 anos, na
vida de uma nação?

A batalha
contra o subdesenvolvimento

Grande é a responsabilidade dos brasileiros da década de 1960,
pois deles depende um passo decisivo na nossa história. Se conseguir-
mos — aproveitando a dinamização da economia brasileira nos últimos
dez anos — acelerar o ritmo do nosso crescimento, situando e manten-
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do acima de 8% o incremento anual do produto nacional, poderemos
considerar vencida a batalha contra o subdesenvolvimento. Não só este
ritmo nos livrará de problemas sociais mais graves nos anos próximos,
como entraremos na década seguinte na certeza de que atingiremos,
em poucos anos, a condição de desenvolvidos. Mas, se falharmos, nin-
guém poderá antecipar as conseqüências sociais de um novo período
de estagnação. Precisamos ter consciência dessa perspectiva e dessa
responsabilidade, porque os juízes do nosso comportamento serão os
nossos filhos. E precisamos saber, também, que as tendências vegetati-
vas da nossa economia não nos conduzem para tais objetivos, e que só
os poderemos atingir pelo esforço esclarecido e continuado. A história
brasileira mostra que, mais de uma vez, perdemos, no passado, oportu-
nidades semelhantes. Já conhecemos períodos de rápido crescimento,
como nas décadas de 1860 e 70 e de 1910 e 20, mas os nossos ante-
passados deixaram que a economia perdesse o impulso adquirido, e
voltássemos à estagnação. Cabe-nos agora o dever de evitar que tal
insucesso ocorra novamente. Mas cabe-nos também a ventura de nos
encontrarmos diante do mais nobre, do mais rico e do mais generoso
dos desafios que se nos pode oferecer — libertar a grande massa do
nosso povo, definitivamente, da servidão à miséria.

A nossa missão

Eis aí o verdadeiro e fundamental problema da realidade brasileira
atual. Este o nosso desafio, esta a nossa missão, este o nosso objetivo.
Diante dele, da grandeza da obra a realizar e da riqueza dos frutos a
colher , ganha cores de traição à pátria a ação social ou política que,
inspirada em interesses, vaidades, preocupações, conveniências ou
objetivos de caráter personalista, contribui para tornar mais difícil a tare-
fa, ou simplesmente deixa de somar esforços para este objetivo maior.
Por estes parâmetros haveremos de julgá-la, em nome desses valores
haveremos de condená-la.

Porque a tarefa não é simples nem fácil, e não pode ter sucesso sem
o esforço comum e dedicado de todos os brasileiros. Não podemos dis-
pensar contribuições, nem podemos permitir interferências, interrupções
ou perturbações.

A muitos parece, mesmo, impraticável aumentar de mais de 50% o
ritmo de nosso crescimento. A estes, lembro o exemplo de outros povos,
a abundância dos nossos recursos naturais e, principalmente, a extraor-
dinária capacidade de nosso povo para absorver novas técnicas. Os
sucessos recentes da nossa industrialização se devem em grande parte
às virtudes desse povo, expressas no dinamismo das classes empresá-
rias, que sempre respondem com presteza aos incentivos governamen-
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tais, e na adaptabilidade do operário brasileiro, que, de um dia para
outro, é transferido de serviços não qualificados para o comando efici-
ente das máquinas mais complexas.

São estas condições que explicam a extraordinária vitalidade e re-
sistência da nossa economia — que tem suportado os mais violentos
tratamentos — e que fundamentam a certeza de que podemos esperar
ritmo mais acelerado de crescimento, se soubermos evitar e corrigir os
erros do passado.

Problemas a resolver

Temos vários e sérios problemas a resolver: a inflação, o aumento da
taxa de poupança, o atraso relativo da agricultura, os desequilíbrios da
distribuição regional de renda, o déficit do balanço de pagamentos, o
nível insuficiente de educação e de formação de pessoal técnico ade-
quado às exigências de uma sociedade moderna.

O que podemos fazer para equacionar, resolver ou superar estes
problemas? Precisamos, antes de tudo, difundir por todo o povo, e espe-
cialmente nas classes dirigentes do país, a consciência desses objeti-
vos e desses problemas. Mais: é indispensável que se generalize o co-
nhecimento do mecanismo, das condicionantes e da forma de influir sobre
este processo de desenvolvimento. Somente quando se vulgarizarem
alguns conceitos básicos do raciocínio econômico haverá ambiente so-
cial adequado para que, no clima democrático do consentimento, e não
da imposição ditatorial, possamos atingir a eficiência máxima na ação
coletiva.

Investir mais, consumir menos

Para que possamos atingir o ritmo de crescimento desejado deve-
mos compreender a sua dependência do aumento do volume e da me-
lhoria de composição dos investimentos, orientando-os, através de um
planejamento cada vez mais eficiente. Devemos compreender que o
volume de investimentos é condicionado pela taxa de poupança e pela
quantidade de capital estrangeiro que conseguimos adicionar a essa
poupança. Devemos enfrentar, em toda a sua significação, a opção en-
tre consumo e investimento, e aceitar hoje um nível menor de consumo
para que, aumentando a parcela poupada da nossa renda, possamos
investir mais, crescer mais rápido, para consumir mais amanhã. Deve-
mos compreender que esse crescimento depende da importação de
bens de capital e de consumo que ainda não produzimos, e que preci-
samos exportar para poder importar; e para isso, havemos de nos con-
formar em renunciar ao consumo de alguns produtos que têm mercado
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no exterior. Devemos extirpar do nosso meio uma concepção paternalis-
ta do Estado, que o vê como estrutura metassocial dotada de fontes
próprias de recursos, que pode assumir a responsabilidade indefinida
de investimentos, de despesas de custeio, ou de subvenções, sem an-
tes retirar os recursos correspondentes da própria comunidade, através
dos tributos ou da inflação. Devemos compreender que todo bem ou
serviço tem um custo, e que, se pretendemos consumi-lo ou utilizá-lo
pagando menos do que este custo, alguém, dentro da nossa comunida-
de, está suportando a diferença. Devemos aprender a realizar constan-
temente balanços de custos e benefícios e a agir em conseqüência.
Devemos compreender que o aumento da renda de um indivíduo ou de
uma classe, se excede do aumento da sua produtividade, ou do incre-
mento real de renda de toda a comunidade, ou se realiza à custa de
outros indivíduos ou classes, ou é inflacionário.

No dia em que alguns desses conceitos permearem a nossa socie-
dade na mesma extensão e com a mesma profundidade que certos va-
lores políticos e jurídicos, será bem mais fácil a tarefa de orientar o esfor-
ço coletivo no sentido do crescimento máximo da nossa economia.

A atuação do Estado

Para o sucesso da grande empreitada do presente decênio contri-
buirá, também, e de forma decisiva, a atuação do Estado. O papel do
Estado na evolução de uma sociedade subdesenvolvida pode ser en-
tendido quando se verifica que somente ele, no uso da sua autoridade,
pode assumir a indispensável liderança na orientação e no planejamen-
to da ação comum; e que somente ele, através do poder tributário, dis-
põe de instrumento eficiente para concentrar as grandes massas de
capital exigidas pelos investimentos na infra-estrutura e nas indústrias
básicas, até que o nível de renda per capita, permitindo formação voluntá-
ria de maior volume de capital, enseje o funcionamento de um mercado
privado de capitais suficientemente ativo e amplo para que nele os em-
presários privados encontrem o meio de financiar seus investimentos.

Por outro lado, é indispensável ter sempre presente que o desenvol-
vimento não é um processo que se expresse apenas no aumento do
estoque de capital à disposição da economia, mas que ele implica e traz
consigo mudanças radicais, não só da economia como de todo o corpo
social, interessando a todas as suas estruturas e instituições, e às cama-
das mais profundas da consciência coletiva. É um processo de cresci-
mento vital em cujo curso se podem estabelecer tensões sociais graves,
se através da ação presente e previdente do poder político, não orde-
narmos essa evolução e não adaptarmos as antigas estruturas e institui-
ções às novas condições sociais e econômicas.



184

Critério para julgar
o regime parlamentar

Ressalta aí o significado da forma de organização política adotada
pelo país, e o critério para julgar do nosso regime parlamentar.

A muitos parece, — e na verdade assistimos diariamente a tal colo-
cação do problema — que esta adequação se medirá, exclusivamente,
em termos de eficiência administrativa, de autoridade política, ou de
capacidade decisória. E não é incomum observarmos a inconsciente
contradição daqueles que defendem um processo democrático de de-
senvolvimento, e simultaneamente condenam o regime parlamentar, com
argumentos de insuficiente concentração do poder político. Argumentos
que, levados aos últimos corolários, serviriam para demonstrar que o
preço do desenvolvimento é o sacrifício da liberdade política.

Precisamos nos desenvolver, e rapidamente, mas nem por isso pre-
cisamos renunciar à liberdade política. Ao contrário. Este desenvolvi-
mento somente terá significação e valor se o obtivermos no quadro de
uma sociedade democrática, onde sejam respeitados os direitos inalie-
náveis da pessoa humana. Nos últimos quarenta anos, a experiência de
alguns povos tem servido de pretexto para a tese de que somente as
formas de organização social que negam quaisquer direitos individuais,
desde a propriedade até a liberdade política, oferecem instrumento efi-
ciente para vencer a barreira do subdesenvolvimento. A atração de al-
guns resultados concretos conduz, por vezes, a que sejam esquecidos
exemplos de crescimento semelhante em regimes democráticos, sem o
alto custo pago naqueles sistemas, em termos de direitos, de valores, e
de dignidade do homem. Devemos, além disso, distinguir, nestes resul-
tados, o que possa ser atribuído às características do regime ou da for-
ma de organização social, e o que traduz a aplicação de técnicas de
planejamento que podemos e devemos copiar e adaptar, e o que deve
ser imputado à formação de uma consciência de objetivos e à galvani-
zação da vontade coletiva, que também podemos e devemos conseguir,
por meios democráticos.

A vocação do povo brasileiro para a liberdade, demonstrada atra-
vés da sua história, a tradição de uma escala de valores forjada pela
civilização ocidental e cristã, destinam ao insucesso qualquer tentativa
de violentar os princípios que inspiram a nossa organização política, ain-
da que a pretexto de oferecer em contrapartida a promessa de um cres-
cimento mais acelerado. Haveremos de crescer no respeito a estes prin-
cípios, na prática e no aperfeiçoamento das nossas instituições.
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Governo parlamentar:
instrumento mais apto

Cabe-nos perguntar, nesta altura, qual dos dois regimes estará mais
apto a servir de instrumento para estes fins: o tradicional da república
brasileira, ou aquele em cuja prática nos iniciamos.

Para aqueles que consideram o problema sob o aspecto restrito de
eficiência administrativa, pode parecer à primeira vista que o comando
unipessoal do presidencialismo propiciava instrumento mais flexível e
pronto, principalmente quando são lembrados os comportamentos vol-
tados à ostentação e à propaganda pessoal. A verdade, porém, é que a
eficiência da máquina administrativa depende menos da ação individual
do dirigente supremo do que da dedicação, da capacidade, da qualida-
de dos servidores públicos que garantem a continuidade da ação gover-
namental, e que lhe fornecem o substrato técnico. Aos Governantes cabe,
quase que exclusivamente, a orientação geral, a ênfase em determina-
dos sentidos, ao lado do exercício de uma representação e de uma lide-
rança que tem caráter político e não administrativo. Esta conclusão é
confirmada, quando se verifica de que modo a vida do país foi afetada,
nos seus aspectos materiais, ao fim de um ano, no qual vivemos a inau-
guração de novo período presidencial, grave crise política e a mudança
do regime: não obstante o ritmo da inflação — que não foi, entretanto,
inédito na nossa história, mas inferior ao de ano recente da nossa histó-
ria presidencialista e que pode ser imputado à continuação de processo
que já se prolonga há vários anos, e às emissões impostas pela própria
crise política, — os dados preliminares disponíveis indicam, para 1961,
o menor déficit do comércio exterior dos últimos cinco anos, e uma taxa
de crescimento do produto nacional que se aproxima de 7% — taxa que
não conseguíamos atingir há muitos anos. Em nada foi afetado, portan-
to, o ritmo de nosso crescimento, mas continuamos a nos desenvolver
tanto ou mais do que no passado.

A herança recebida do passado

A herança recebida pelo primeiro Gabinete parlamentar, no que diz
respeito às finanças federais e à situação monetária do país, supera de
muito tudo o que já experimentaram os Governos presidenciais. E estou
certo de que, fazendo uso das facilidades de coordenação que permite
o contínuo funcionamento em Conselho de todos os Ministros, o Gabine-
te encontrará meios para reduzir substancialmente o ritmo da inflação
no corrente exercício.

Quanto às decisões de política, as dificuldades e as delongas que
se pretende atribuir ao regime parlamentar, traduzem apenas a comple-
xidade dos problemas e a existência, tanto nos órgãos de representa-
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ção política, como na opinião pública, de posições antagônicas, muitas
vezes extremadas por compromissos ideológicos, que devem ser consi-
deradas, pesadas e harmonizadas em benefício da paz social. A própria
urgência com que se reclama do Gabinete a decisão e solução sobre as
mais variadas questões, algumas delas pendentes há vários anos, do-
cumenta a incapacidade dos Governos presidenciais anteriores em lhes
dar solução, ou de sequer se definirem em determinado sentido. Os pro-
blemas com que hoje nos defrontamos não nasceram com o regime par-
lamentar, que afinal de contas tem apenas seis meses de funcionamen-
to. São todos eles herdados do regime presidencial que, não obstante o
comando unipessoal e as virtudes que nele encontram os seus atuais
defensores, não mostrou qualquer capacidade para solucioná-los.

Em compensação, foi farto de crises políticas até à última, que deu
origem ao regime parlamentar. E este , se outras virtudes ainda não de-
monstrou, saiu-se a contento da tarefa maior de manter o equilíbrio das
forças políticas e sociais e de restabelecer a tranqüilidade e a paz.

O problema
político e social a resolver

Mas o certo é que não é pelas suas aptidões administrativas que
deve ser julgada a forma de organização política na presente etapa da
evolução brasileira. O grande problema político e social a resolver é a
necessidade de promover os ajustamentos institucionais que o próprio
desenvolvimento exige.

Nos últimos tempos, acostumamo-nos a ouvir as manifestações dos
mais variados setores no sentido de que o país precisa — e com urgên-
cia — de reformas de base, principalmente a agrária, a bancária, a tribu-
tária, a da administração pública, a dos Códigos, e tantas outras. Todos
sentimos que os progressos alcançados pelo país, depois da última guer-
ra, tornaram obsoletas muitas das instituições e estruturas construídas
para condições diversas. O vulto da tarefa com que se defronta o novo
regime é a expressão da falência do regime presidencial em obter, a seu
tempo, progresso institucional paralelo ao crescimento da renda nacio-
nal.

O regime político que nos convém

Em função das suas aptidões para obter estas reformas é que deve-
rá ser determinado qual o regime político mais adequado às necessida-
des do Brasil no futuro próximo.

A natural oposição a que conduz a separação dos Poderes Legisla-
tivo e Executivo no regime presidencial — não obstante as declarações
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formais de harmonia de ação, constantes da Constituição — explica em
parte o atraso na efetivação das reformas cuja necessidade hoje reco-
nhecemos. E sob este aspecto, é difícil negar as facilidades políticas e
operativas que proporciona o regime parlamentar ao transferir as fun-
ções governamentais para representantes do Poder Legislativo. A dele-
gação de poderes, vedada ao nosso regime presidencial e admitida como
procedimento normal no parlamentar, poderá constituir-se em valioso
instrumento para um processo legislativo mais rápido, especialmente no
caso de leis de natureza técnica e sem grande conteúdo político.

Poder-se-á observar, entretanto, que o regime parlamentar, não obs-
tante os seis meses de funcionamento, ainda não demonstrou pratica-
mente estas aptidões. É certo que o Congresso, apesar da sua operosi-
dade, ainda não promulgou leis objetivando qualquer destas reformas.
A semelhante objeção lembraria que a consciência da necessidade de
tais reformas data de pouco tempo e que, na verdade, a maioria dos que
por elas clamam, não têm noção muito clara sobre o seu conteúdo, nem
posição definida sobre os princípios que as devem inspirar. E não raro,
observamos posições antagônicas ou irreconciliáveis. É natural que o
Congresso reflita esta situação, pois como órgão político, representando
regiões, correntes, ideologias e classes diversas, precisa necessaria-
mente de uma fase de amadurecimento no estudo dos temas submeti-
dos à sua apreciação a fim de que possa encontrar aquela harmoniza-
ção mínima de opiniões que exige o regime democrático. Por outro lado,
não é possível esquecer as repercussões da crise política, nem o fato de
que estamos em ano de campanha eleitoral, para renovação da Câmara
de Deputados e de parte do Senado Federal. É da essência da demo-
cracia que o processo de escolha dos representantes do povo sobrele-
ve, como fato político, a todos os demais, pois ele é o fundamento do
próprio regime e a eleição que se aproxima será mesmo condição para
que algumas das reformas acima referidas traduzam realmente a vonta-
de do povo, expressa através da escolha de seus delegados.

Poucos pretenderão afirmar de qualquer modo, que um regime pre-
sidencial poderia, em tais condições, ter alcançado resultado mais am-
plo.

O diálogo contínuo,
essência do regime democrático

Sob um outro ângulo, ainda, estou convencido de que o regime par-
lamentar poderá, melhor do que o presidencial, assegurar nos próximos
anos os nossos objetivos de desenvolvimento dentro da democracia. As
expressões de um crescente pluralismo na sociedade brasileira — que
devem ser recebidas pelos verdadeiros democratas como o melhor pe-
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nhor do nosso sistema de vida — recomendam que as decisões funda-
mentais que deveremos tomar sejam conduzidas através do Congresso
e de um sistema colegiado de Governo, de modo a evitar que a ansieda-
de de alguns, o radicalismo de outros, ou a prepotência de detentores
eventuais do Poder Executivo possam conduzir, através de crises políti-
cas e tensões sociais, ao perecimento do próprio regime democrático. É
nesses momentos que avulta a sabedoria da tradição política brasileira,
— que esta nossa querida Minas Gerais se orgulha de saber traduzir
com insuperável dedicação — que recomenda sempre a atenção e a
consideração das teses dos adversários, a busca constante da opinião
média das correntes políticas e da opinião pública, o desprendimento
pessoal e a disposição de conciliar, em benefício da paz social. Na hu-
mildade deste diálogo contínuo é que reside, afinal, a essência do regi-
me democrático e a segurança de que evoluiremos sem choques insu-
peráveis, como nação coesa, ordenada e pacífica.

Seja qual for o regime — presidencial ou parlamentar — a tarefa de
reformar as instituições nacionais, exigida pelo processo de desenvolvi-
mento, há de caber ao Congresso, se desejamos que elas se façam sob
a égide da liberdade política. O dever de todo democrata é, portanto, o
de prestigiar e apoiar as casas desse Congresso, ainda que usando de
todos os meios legítimos de formação de opinião pública e de influência
sobre os seus representantes políticos, para que se orientem no sentido
que cada um julga como o mais conveniente aos interesses do país. E
se esforçar para que, na próxima renovação desse Congresso, mais
autêntica e mais ampla seja a sua representação.
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